
Vakantie & Ontspanning
Naast de door ons aangeboden cursussen biedt onze omgeving 
uitstekende vakantiemogelijkheden op alle gebied. Hier in de 
Versilia kunt u, uw partner, vrienden en familie van alles beleven! 

Baden: Het strandleven, gezinsvriendelijk of mondain, is vlakbij. 
Veel “vrije stranden” zijn uitnodigend voor groot en klein. Of liever 
exclusief baden in een luxe resort met eigen cabine, ligstoel en 
zwembad vlak aan zee.
Biken: Alle takken van de wielersport kunt u hier beoefenen. 
Van peddelend fietsen langs de kust tot het nemen van steile 
bergwegen.
Wandelen: Oude voetwegen van de steengroeve-arbeiders en 
bospaden leiden door een landschap van bergen en beken, kleine 
dorpen en fascinerende steengroeven. Tijdens onze excursies 
voeren wij u in de wereld van het marmer. Van de afbouw in 

de steengroeve tot in de werkplaatsen van de hier werkende 
kunstenaars, steenhouwers en bronsgieterijen.
Kunst en cultuur: Onze omgeving biedt een rijk programma aan 
hoogwaardige tentoonstellingen, musea, concerten en festivals. 
In restaurants, pizzeria’s en herbergen in de omgeving kunt u 
genieten van de beroemde Toscaanse keuken en Italiaanse 
gastvrijheid.
U vindt hier een vakantiebestemming met veel verschillende 
mogelijkheden: creativiteit, ontspanning en het ontmoeten van 
gelijkgestemden.

Cursussen bij Campo
Kunstenaars en kunstminnenden trekken sinds mensenheugenis 
naar Italië. Verlangend naar een rijkdom aan kunst, cultuur en 
architectuur, gelegen in prachtige landschappen en omringd 
door de zee.
In het Toscaanse bergdorp Azzano, dicht bij de steengroeven 
van Carrara en de kunststeden Pietrasanta en Lucca, treffen 
al vele decennia lang bijzondere mensen elkaar om elkaar 
wederzijds te inspireren en te leren. Ze ontwikkelen zich in hun 
eigen creatieve werk of ze wagen hier een eerste stap in een 
nieuwe dimensie van hun eigen kunstzinnige weg. .
Voor het eerst nemen ze de hamer en beitel ter hand, of penseel 
of potlood, ontdekken vermogens en talenten en verheugen 
zich over de onbegrensde mogelijkheden van de kunst. 
Ze stappen uit het alledaagse, veelal digitale leven  en in het 

avontuur van de waarneming en het kunstzinnig vormen. Het 
met eigen handen iets unieks en waardevols scheppen geeft 
een grote voldoening en is tijdloos.
Onze cursussen bieden beginners en gevorderden waardevolle 
ondersteuning en begeleiding. Een team van gerenommeerde 
en ervaren kunstenaars onder leiding van Peter Rosenzweig 
biedt u vakkundig en behoedzaam begeleiding van idee tot 
voltooiing van uw eigen werk.
Samen met mensen uit heel Europa en de wereld ontdekt u het 
plezier van het creatief vormgeven en geniet u van de beroemde 
Toscaanse keuken en het Italiaanse levensgevoel  
Bent u geïnteresseerd in ons cursusprogramma? 
Een uitgebreide beschrijving vind u op:

Contakt & Boeking
Uitgebreide informatie over het reserveren van een cursus en 
onderkomen, de cursusinhoud, docenten, foto’s en films over de 
omgeving, vrijtijdsbesteding etc. vindt u op onze website. Heeft u 
vragen, dan kunt u vanzelfsprekend  contact met ons opnemen:

Campo dell' Altissimo, Marianne Ernsting
Tel. +49 (0) 30 306 47 503
Email: info@campo-altissimo.com

www.campo-altissimo.com www.campo-altissimo.com
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cursus data docent type cursus prijs

B01 28.04. - 
11.05.19

Claudia Farina
Peter Rosenzweig

Basiscursus
verkorte
als Machinecursus

2 wkn. 1050 €
1 wk.     710 €
2 wkn. 1320 €

B02 19.05. - 
01.06.19

Joep Struyk Basiscursus
verkorte
als Machinecursus

2 wkn. 1050 €
1 wk.     710 €
2 wkn. 1320 €

B03 09.06. - 
15.06.19

Ernst J. Wittkowski Intensieve cursus 1 wk.     710 €

B04 16.06. - 
22.06.19

Raphael Beil Intensieve cursus 
als Machinecursus

1 wk.     710 €
1 wk.     845 €

B05 23.06. - 
06.07.19

Ulla Preising Basiscursus 2 wkn. 1050 €
1 wk.     710 €

B06 07.07. - 
20.07.19

Caroline Teesing Basiscursus 2 wkn. 1050 €
1 wk.     710 €

B07 21.07. - 
03.08.19

Caroline Teesing
Peter Rosenzweig

Basiscursus
verkorte
als Machinecursus

2 wkn. 1050 €
1 wk.     710 €
2 wkn. 1320 €

B08 28.07. - 
10.08.19

Sven Rünger Basiscursus  in 
La Cappella

2 wkn. 1050 €
1 wk.     710 €

B09 04.08. - 
17.08.19

Barbara Schnetzler Basiscursus
verkorte

2 wkn. 1050 €
1 wk.     710 €

B10 18.08. - 
31.08.19

Peter Rosenzweig
Ernst J. Wittkowski

Basiscursus
verkorte
als Machinecursus

2 wkn. 1050 €
1 wk.     710 €
2 wkn. 1320 €

B11 08.09. - 
21.09.19

Raphael Beil Graniet & Marmer
als Machinecursus

2 wkn. 1320 €
1 wk.     845 €

B12 22.09. - 
05.10.19

Claudia Farina
Peter Rosenzweig

Basiscursus
verkorte
als Machinecursus

2 wkn. 1050 €
1 wk.     710 € 
2 wkn. 1320 €

Teken- & Schildercursussen
cursus data docent type cursus prijs

Z01 30.06. - 
13.07.19

Inge H. Schmidt Reizen in de poëzie 
van de kleur

2 wkn. 1060 €
1 wk.     730 €

Z02 14.07. - 
27.07.19

Thomas 
Czimczik

Vorm, Kleur, Licht 2 wkn. 1060 €
1 wk.    730 €

Z03 28.07. - 
10.08.19

Ulf Meyer Modeltekenen 2 wkn. 1160 € 
1 wk.     825 €

Z04 18.08. - 
24.08.19

Ulf Meyer Werkplaatz 
Schilderen

1 wk.    730 €

Beeldhouwcursussen

Uw verblijf in Azzano
Tijdens de cursus verblijft u in door ons geselecteerde huizen in 
het bergdorp Azzano (ca. 660 inwoners.). Van de huizen tot aan de 
werkplekken is het niet ver: een wandeling van 300-800 m.

De woningen zijn gebouwd in een stijl die typisch is voor de streek. 
Ze zijn allen met zorg gerenoveerd en verschillend van formaat en 
inrichting. Er zijn kleine huizen voor 1-2 personen en grotere voor 
5-6 personen. Verblijf in woningen of appartementen in Azzano  
vanaf € 37,-- p.p.p.n. De woningen zijn allen volledig ingericht en 
beschikken over een (woon)keuken, woonkamer, badkamer en to-
ilet.

In het dorp vindt u een alimentari( levensmiddelenzaak), een 
restaurant en een bar.
Uw vrienden, kinderen of familie zijn natuurlijk hartelijk welkom.

 Services & Discounts
• Deskundige begeleiding, individueel en in de groep dagelijks 
  ca. 7 uur begeleiding.
• Professioneel uitgeruste werk- en atelierplaatsen in de 
  buitenlucht.
• Marmer van uitstekende kwaliteit en een ruime keuze aan 
  bijzondere marmer- en granietsoorten.
• Beeldhouwgereedschap van Italiaanse makelij.
• Ruime beschikking over materiaal bij teken- en schilder- 
  cursussen.
• Excursies naar bijv. Beeldhouwateliers en steengroeven.
• Maximaal deelnemersaantal: 10 personen
Heeft u eerder aan een van onze cursussen deelgenomen dan 
geldt voor alle 2-weekse cursussen een korting van 10 % ( geldt 
niet voor de overnachtingskosten). Studenten en scholieren tot 
26 jr. ontvangen een korting van 20% op de cursusprijs (tot 26 
jaar).

Peter Rosenzweig,  
directeur van Campo dell‘ Altissimo 


